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HK ülés jegyzőkönyv
Jelen volt

Szavazati jogú tagok:
Berzlánovich Imre
Bucz Gábor
Czirók Emese
Domján Dániel
Eőry Zoltán
Farkas István
Gulyás Krisztina
Petényi Franciska
Pósa László
Priksz Ildikó
Rácz Tamás
Rozgonyi Eszter
Varga-Umbrich Károly
Dátum: 2009. november 23.
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Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Berzlánovich Imre: két ülés is volt, amióta nem volt HK ülés.
 Régebbi EHK elnökök szeretnének létrehozni egy BME portál nevű, az iwiw-hez
nagyon hasonló oldalt:
 célja lenne, hogy összefogja a tanulócsoportokat
 információval szolgálhatna a leendő BME-seknek
 a már diplomázott régebbi hallgatókat is könnyebb lenne összefogni
 ezen kívül az oktatást is segíthetné
 Keresztes Péter volt vezetői értekezleten:
 egyre több egyetem szeretne kutatóegyetemi címet kapni.
 megszavazták a Demján utazási pályázatot.
 A pártok szeretnének az egyetemen belül is szerveződni:
 a HÖOK, és a rektori konferencia is elhatárolódott ettől.
 A Balatonlellei Ifjúsági tábort újítják fel:
 a vizesblokkokat
 zajvédő falat építenek a bejárat elé
 a november 21-ei ölésen elfogadták a Demján Sándor ösztöndíj ponthatárát:
 1:6 arányban oszlik meg az MSc és BSc közt.
 a ponthatár:
 BSc: 77 pont
 MSc: 79 pont
2. Domján Dániel volt Dékáni Tanácson:
 a nyíltnapi Pikász Különszámot (200 darabot) a dékáni hivatal kifizeti.
 2009. november 27-én, a Nyílt Napon 14.00-kor táblát avatnak a Fizika Intézet
épületénél
3. Gólyabál:
 Gazdasági:
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 690.000 forintba került
 100.000 forint működési keretből
 495.000 forint kultúra keretből
 40.000 forint MISZ számláról
 a többi a kézpénzes kasszából
 Sajnos több volt a kézpénzes fizetés, mint amennyi bejött. Okai:
 a ruhákat nem jól kérdezték meg és 70.000 forint helyett 70.000+áfa lett.
 a terembérletről, és az ételről se sikerült jó számlát kérni.
 22.500 forintot költöttünk „repi ajándékra”
 Egyéb:
 a zenekar nagyon jó volt
 a DJ már kevésbé
 Jámbori Attila fotózott, őt megkérjük, hogy ossza meg a képeket mindenkivel
4. Nyíltnap (2009. november 27.):
 9-től 14 óráig tart.
 A stand az aulában lesz
 A fizikusok az első emeleten kísérleteznek:
 ehhez Varga-Umbrich Károly holnap megszerzi az eszközöket (mikrohullámú
sütő, nitrogén, stb)
 a fizikusok legyenek ott háromnegyed 9-kor
 Elosztót visz Czirók Emese.
 Priksz Ildikó felvetette, hogy vegyünk kisméretű csokoládét (legfeljebb 4000 forint
értékben), melyet a jó megoldásért adhatunk. Erről szavazunk: 9 igen, 1 nem, 0
tartózkodással (99/2009) A vásárlást Czirók Emese vállalta.
5. Kar Kiváló Oktatója:
 összesen három ajánlás érkezett
 a határidőt egy héttel elhalasztjuk
 a javaslatot a december 16-ai Kari Tanácson kell benyújtanunk
6. Kar Kiváló Hallgatója:
 szeretnénk, ha a címnek több értéke lenne.
 többen egyetértünk abban, hogy egy ember csak egyszer kaphassa meg, és minden évben
csak egy ember kaphasson:
 kérdés, hogy BSc, MSc külön, vagy egyben számítson.
 a szabályzatot a december 16-i Kari Tanácson kell előterjesztenünk
7. Az oktatókat kell értékelni:
 megpróbáljuk az OHV alapján
 ha nem megy, akkor a december 5-6-i hétvégén vasárnap megcsináljuk
8. Szakirány tájékoztatók:
 Fizikus:
 tanároknak a hétfő délután felel meg.
 ekkorra kéne lefoglalni a Wigner Jenő Kollégium nagytermét, ha ez nem szabad,
akkor a Dékáni Hivataltól kell termet kérni.
 Matematikus:
 még nem történt semmi
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9. Domján Dániel kéri, hogy az őszi munkáról mindenki küldjön beszámolót péntek éjfélig.
10. 2009. november 29-én vasárnap KDJB ülés lesz, ahol a kari pályázatokat értékeljük.
11. Rácz Tamás felvetette, hogy a következő szavazás legyen e-szavazás, lehetőleg a Neptunon
keresztül. Erről szavazunk: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással (100/2009) elfogadtuk, hogy
amennyiben megoldható az anonimitás, a következő szavazás elektronikus legyen.
12. Következő ülés: 2009. november 29, amennyiben érdemben tudunk dönteni a maradványkeret
felosztásáról.
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